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POLITIEKE REISGIDS VAN OE EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATIE 

Op 9 december I 997 
stelde president Vaclav 
Havel, in een toespraak tot 
het voltallige parlement 
van de Tsjechische Repu
bliek: 'Vele mensen kijken 
met bezorgdheid, teleur
stelling of zelfs vol afschuw 
naar de toestand in de Tsje
chische samenleving. Velen 
menen dat - democratie of 
geen democratie - de 
macht weer in handen is 
van onbetrouwbare figuren 
cUe hun eigen belang boven 
dat van het volk stellen. 
Velen zijn ervan overtuigd 
dat eerlijke zakenlieden het 
slecht treffen terwijl de 
frauduleuze nouveaux riches 

de vrije hand krijgen. Velen 
geloven vooral gebaat te 
zijn bij liegen en stelen. 
Velen zijn ervan overtuigd 
dat politici en ambtenaren 
corrupt zijn, dat pobtieke 
partijen, wier eerlijke in-
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aan de macht? Biedt de so
ciaal-democratie het ant
woord op de vragen en uit
dagingen waarvoor landen 
als Polen of Bulgarije staan? 
Over de vaak pijnlijke erva
ringen van de Oost-Euro
pese sociaal-democratie in 
het verleden en over de 
soms moeizame aanpassin
gen aan de bijzondere wet
ten van de huidige post-· 
communistische trans1t1e 
gaat deze bijdrage. 

Traaische vooraeschiedenis 

De sociaal-democratie kent 
een tumultueuze en onder
broken geschiedenis in oos
telijk Europa. In de meeste 
landen (of ze nu onafhanke
lijk of onderdeel van gro
tere, multi-nationale staten 
waren) werden sociaal-de
mocratische partijen opge
richt in de laatste decennia 

tenties slechts lege woorden zouden zijn, heimelijk 
worden gemanipuleerd door fmanciële kringen van 
bedenkelijk allooi. Men vraagt zich af waarom, na 
acht jaar bouwen aan de markteconomie, onze eco
nomische prestatie nog zoveel te wensen overlaten.' 

van de vorige eeuw. Tot aan 
het einde van de Eerste Wereldoorlog leidden ze een 
bestaan in de politieke marge, meer nog dan het 
geval was in de meeste West-Europese landen. De 
Eerste Wereldoorlog bracht onvQorziene en radicale 
veranderingen. ln de eerste, woelige jaren na de 
oorlog manifesteerde de sociaal-democratie zich, zij 
het van korte duur, als één van de prominente poli
tieke stromingen, met name in de jonge 1natiestaten' 
Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije. Alleen in 
Tsjecho-Slowakije echter zou ze, op basis van de re
geringsverantwoordelijkheid die de kiezersgunst 
haar bracht, een blijvende invloed hebben - gedu
rende het gehele interbellum. Elders bleken de par
tijen al enkele jaren na de oorlog, onder de gecombi
neerde invloed van economische malaise en poli
tieke dictatuur, gedoemd tot machteloosheid. 

De Tsjechische Republiek wordt dikwijls voor
gesteld als een po itief voorbeeld ter navolging. In de 
meeste andere landen in Centraal- en Oost-Europa 
is de situatie immers veel slechter, zijn de econo
mieën zwakker en is het bestuur inefficiënter en cor
rupter. Onder dergelijke omstandigheden zou er 
een duidelijke behoefte moeten bestaan aan een an
dere aanpak, aan een alternatieve politie,!<. Bieden 
sociaal -democraten die andere benadering in de 
context van het Oost-Europese transitieproces? 
Maakt het iets uit: sociaal-democratische partijen 
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De Tweede Wereldoorlog bracht opnieuw een 
keerpunt in de gescrueclerus van de Oost-Europese 
sociaal-democratie. De overwinning van het Rode 
Leger parachuteerde haar als het ware op het poli
tieke toneel. De rol rue de sociaal-democratie 
speelde bleek echter wederom van korte duur. 
Comrnurustische samenzwering en onderdrukking 
veranderden het aanvankelijke enthousiasme van de 
sociaal-democraten, waarvan de meesten niets lie
ver wilden dan de nalatenschap van het ancien régime 

op te rwmen, in een gevoel van wantrouwen, ruzie 
en angst. Opnieuw werden de sociaal-democraten 
afgerekend door de politieke machten waarmee ze 
eerder hadden samengewerkt: de conservatieve, 
soms autocratische regeerders van het interbellum 
en de communistische dictators van de jaren veertig. 
Toch was het verschil met onbelangrijk: de commu
nistische machthebbers namen hun taak veel serieu
zer. Na de Tweede Wereldoorlog verdween de 
sociaal-democratie vrijwel geheel van het politieke 
toneel. Ze werd zo goed als gewist wt het collectieve 
geheugen van de volkeren in Centraal- en Oost
Europa. 

De sociaal-democratie heeft nooit wezenlljke in
vloed kunnen uitoefenen op de Oost-Europese 
samenlevingen. Politieke machteloosheid, zowel in 
ideologische als in praktische zin, is één van haar his
torische kenmerken.Toch zijn eruge kanttekeningen 
op hun plaats. Ten eerste ontneemt een dergelijke 
veralgemerusering het zicht op de complexiteit en 
ruversiteit van de sociaal-democratische ervaring in 
de regio. Ten tweede moet de geringe politieke 
macht van de sociaal-democratie met worden ver
ward met (het traditionele beeld van) passiviteit, 
machteloosheid en slachtofferschap. In de eerste 
jaren na beide wereldoorlogen, op cruciale momen
ten in de geschiedenis van oostelijk Europa, speelde 
de sociaal-democratische beweging wel degelijk een 
belangrijke politieke rol. Gedurende vrijwel het ge
hele interbellum maakte de oeiaal-democratische 
partij in Tsjecho-Slowakije deel uit van de regering. 
Bovenruen, juist in de decenrua tussen de twee we
reldoorlogen, een periode die werd gekenmerkt 
door politieke polarisatie, xenofobie en intoleran-

* Deze bijdrage is een voorpublikatie, 
gebaseerd op de conclusie van het eind 
mei te verschijnen boek van 
bovengenoemde drie auteurs: Troubled 
Transition. Socio/ Democracy in East Central 
Europe, een uitgave van Friedrich Ebert 

tie, oefenden sociaal-democraten een welwillende, 
beschaafde polltieke invloed uit. Als één der weiruge 
politieke krachten in de regio onthield de sociaal
democratie zich doorgaans van de politieke onver
draagzaamheid en bekrompenheid rue de Oost
Europese polltiek kenmerkte. De Amerikaanse his
toricus Joseph Rothschild typeert de sociaal-demo
cratische politici als volgt: 'patriotisch maar kritisch 
ten opzichte van het militaire establishment en 
voorstander van internationale ontwapening; anti
kapitalistisch maar open voor technologische voor
uitgang; klassegericht maar bereid om deel te 
nemen aan coalitie regeringen.'' Het is een goede il
lustratie van de vaak ambivalente politieke en ideo
logische standpunten van de sociaal-democratie. 
Maar hoe ambivalent de posities ook waren; ze 
waren over het algemeen eerbiedwaarrug en fat
soenlijk en daarmee relatief zeldzaam in de Oost
Europese politieke arena. Het is rrusschien de 
belangrijkste, hoewel moeilijk meetbare bijdrage 
die de sociaal-democratie aan de Oost-Europese 
politiek van het interbellum heeft geleverd: een 
gematigde, menselljke en democratische politieke 
cultuur. De sociaal-democratische partijen behoor
den tot de weiruge politieke bewegingen rue met 
toegaven aan de verleiding van extreem nationa
lisme, politieke xenofobie, antiserrutisme of welke 
vorm van raciale onverdraagzaamheid en confronta
tie dan ook. 

Het waarom van een zwakke presentie 

Dit alles in acht genomen, is de teleurstellende pre
sentie van de sociaal-democratie in oostelijk Europa 
een kwestie van een drietal omstandigheden. 

De eerste factor, waarschijnlijk de belangrijkste 
maar ook de minst grijpbare omstanrugheid, is de 
mate van sociaal-economische onderontwikkeling 
van oostelijk Europa. Hierin treffen we een scheids
lijn tussen Centraal-Europa en overige landen in de 
regio. R. V. Burks poneerde al meer dan dertig jaar 
terug de causale relatie tussen de mate van sociaal
economische ontwikkeling in een gegeven land en 
het succes van de sociaal-democratie. 'Het is frap
pant', schrijft ruj over oostelijk Europa gedurende 
de jaren twintig en dertig, 'hoe het aantal commu-

Stiftung, Wiardi Beekman Stichting en 
Alfred Mozer Stichting, Amsterdam I 
Bonn '999· 
1. Joseph Rothschild, East Centrul Europe 
between the two World Wars. Seattle and 
London 1990, blz. 98 
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nistisch geïnspireerde arbeiders toeneemt, naar
mate een land een lager niveau van ontwikkeling 
kent.' Hij concludeerde: in het interbellum was het 
communisme sterk en de sociaal-democratie zwak 
ontwikkeld in die samenlevingen die het meest agra
risch waren, die de laagste levensstandaard hadden, 
die streng religieus waren en die enige eeuwen 
onder het Ottomaans gezag hadden geleefd. De so
ciaal-democratie was sterk en het communisme was 
zwak in de meer geïndustrialiseerde regio's van oos
telijk en Centraal-Europa, waar de levensstandaard 
hoger was, het katholicisme wijder verbreid en de 
Duitse invloed prominenter. Kortom, hoe verder 
(Zuid-)Oostwaarts men trok, hoe lager de econo
mische ontwikkeling, hoe zwakker de staat, hoe 
minder gevarieerd de civi/ socief)' , en hoe beperkter 
de betekenis van de sociaal-democratie. 2 Dit geldt 
niet alleen voor het (vroege) verleden van de sociaal
democratie. Het lijkt ook op te gaan voor de huidige, 
postcommunistische periode. Het is geen toeval dat 
sociaal-democratische partijen in het meer ontwik
keldeTsjechië, in Hongarije en in Polen, ondanks de 
uiteenlopende wijzen waarop ze tot stand zijn geko
men, veel meer gemeen hebben met het ideaaltype 
van de West-Europese sociaal-democratie dan hun 
vermeende geestverwanten elders in oostelijk Eu
ropa. De Tsjechische Republiek, Polen en Hongarije 
zijn ook de enige landen waar de sociaal-democratie, 
hoe miniem ook, een zekere mate van historische 
continuïteit genoot onder het communisme. Con
tinïteit in de vorm van communistisch revisionisme 
en reformisme of anti-communistische oppositie. 

Een tweede verklarende factor voor de relatief 
zwakke prestaties van de sociaal-democratie in oos
telijk Europa was de overheersende aanwezigheid 
van het 'nationale vraagstuk'. Etnische afkomst en 
nationale identiteit bleken moeilijk in het sociaal
democratische wereldbeeld in te passen . Dit in te
genstelling tot de meeste politieke groeperingen ge
durende het interbellum, die etniciteit en nationale 
identiteit tot de kernpunten van hun politieke den
ken rekenden, zo niet tot de reden van hun bestaan . 
Over het geheel genomen was de sociaal-democra
tie prominenter aanwezig in landen die in etnisch 
opzicht homogeen waren, dan daar waar samenle
vingen een grote mate van etnische diversiteit ken
den . Dit geldt in zekere mate nog steeds. Hongarije, 

. 

Polen en Tsjechië zijn minder divers in etnische op
zicht dan de landen verder oost- en zuidoostwaarts. 

Een derde reden waarom de sociaal-democratie 
weinig voet aan de grond kreeg, zijn de algemene 
politieke ontwikkelingen in de regio. De ondergang 
van de meeste (formele) democratieën in de regio 
speelde een belangrijke rol in de jaren twintig en 
dertig: de vestiging van het machtsoverwicht door 
de communistische partijen was een cruciale ge
beurtenis in de tweede helft van de jaren veertig. De 
sociaal-democratie was niet in staat deze ontwikke
lingen wezenlijk te beïnvloeden, laat staan te keren. 
Uiteindelijk betekenden ze het einde van de sociaal
democratische beweging in oostelijk Europa. Aan 
het einde van de jaren veertig bestond de sociaal-de
mocratie als georganiseerde politieke macht niet 
meer, en het zou ruim vier decennia duren voordat 
ze, met veel pijn en moeite, weer op het politieke to
neel kon verschijnen. De ondergang van de sociaal
democratie in oostelijk Europa wordt doorgaans ge
weten aan de manipulaties, de intriges en de terreur 
van de communistische partijen, daarin gesteund 
door de bezettingsmacht en het Rode Leger. Deze 
uitleg is niet zozeer onjuist, maar ze is onvolledig. Ze 
miskent het aanvankelijke enthousiasme waarmee 
de meeste sociaal-democratische politieke partijen 
besloten aan de door communisten gedomineerde 
'nationale regeringen' deel te nemen en ze onder
waardeert de ontwrichtende en demoraliserende 
gevolgen van diepgaande politieke onenigheid bin
nen de socialistische beweging zelf. 

Westerse kameraden 

Een andere continue factor in de geschiedenis van de 
sociaal-democratie in Oost-Europa is de ambiva
lente, dikwijls moeizame verhouding met de wes
terse kameraden. Het was niet zozeer een gebrek 
aan goede wil van de kant van de West-Europese so
ciaal-democratie die de verhoudingen soms op 
scherp zetten, maar een kwestie van onbegrip en on
begrepen voelen. In de kern van de zaak bleek ideo
logische verwantschap niet voldoende om de soms 
ver uiteenlopende belangen, meningsverschillen en 
prioriteiten van sociaal-democraten in Oost- en 
West-Europa te harmoniseren en te verzoenen met 
de eigen politieke realiteit. Hoewel buitenlandse so
cialisten een belangrijke rol speelden in de ont-

2. R. V. Burks, Th e Dynamics '!f 
Communism in Eastern Europe. 

Princeton, N J 196 1 , blz. 6 s 
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staansgeschiedenis van de sociaal-democratie, zowel 
in organisatorische als in ideologische zin, en de on
derlinge verhoudingen soms nauw waren, werden 
ze ook dikwijls overschaduwd door wederzijds wan
trouwen, door het ontbreken van gemeenschappe
lijke belangen en politieke toewijding. De Oost
Europese sociaal-democraten raakten in toene
mende mate gefrustreerd door een gebrek aan 
gevoeligheid van de kant van de westerse kameraden 
voor de wezenlijke vraagstukken van de regio: van 
onvoldoende begrip voor het enorme politieke ge
wicht van het nationale vraagstuk tijdens het inter
bellum, tot en met de hun inziens veel te onkritische 
opstelling van de West-Europese sociaal-democratie 
ten aanzien van de Sovjet-Unie en de overige com
munistische staten gedurende de Koude Oorlog. 

In de nadagen van het communisme was het 
imago van de sociaal-democratie in oostelijk Europa 
slecht. De politieke boodschap van de socialistische 
emigranten vond weirug weerklank. De meeste 
Oost-Europeanen zagen haar als volstrekt irrele
vant. Sociaal-democraten waren zeldzaam onder de 
anticommunistische dissidenten - zowel in de 'de
mocratische' als in de meer 'nationalistische' vleu
gel van de oppositie. Na de val vanhetcommunisme 
accepteerde slechts een enkele dissident openlijk 
het label sociaal-democraat. Teleurstelling over het 
gebrek aan politieke interesse en medeleven die 
westerse sociaal-democraten konden opbrengen 
voor de volkeren in het oostelijk deel van Europa 
speelde hier ongetwijfeld een belangrijke rol. Voeg 
daarbij de (identiteits)crisis waarin de West-Euro
pese sociaal-democratie zelf verkeerde na een de
cennium van 'onbeschaamd' liberalisme, en het ligt 
voor de hand dat de aantrekkingskracht van de soci
aal-democratie ver achterbleef bij die van de heers
ende liberale Zeitgeist - zowel in termen van ideolo
gie als van reële politieke macht. 

Solidariteit met linkse regimes in exotische bui
tengewesten ging de West-Europese sociaal-demo
craten vaak gemakkelijker af dan bezorgdheid om 
het wel en wee van hun Europese kameraden onder 
het communisme. Zelfs na de val van het commu
nisme bleef de houding van de westerse sociaal-de
mocratie ambivalent en weifelend. De aanvankelijke 
hoop op brede maatschappelijke steun voor een so
ciaal-democratisch alternatief vervloog snel. De 
voormalige democratische oppositie was niet bereid 
om de boodschap van de sociaal -democratie uit te 
dragen, de 'historische' sociaal-democratische poli
tieke partijen waren hiertoe niet in staat, en de he-

volking was er gewoon niet in geïnteresseerd. Ge
dwongen door de omstandigheid dat de voormalige 
dissidenten - die niet geassocieerd wilden worden 
met de sociaal-democratie- noch de 'historische' so
ciaal-democratische partijen, die hun tijd verdeden 
met onderlinge twisten en andere achterhoedege
vechten, zich tot aantrekkebjke bondgenoten van de 
West-Europese sociaal-democratie ontwikkelden, 
zag deze zich genoodzaakt haar partners elders te 
zoeken: bij de 'nieuwe' sociaal-democratie die zich 
aan het ontwikkelen was in de schoot van de voor
malige communistische partijen. Laatstgenoemden 
hoefden niet lang na te denken. In hun streven naar 
nationale en internationale erkenning accepteerden 
ze het bondgenootschap met westerse partners van 
harte. 

Transitie 

De sociaal-democratische partijen die na de ineen
storting van de communistische regimes in oostelijk 
Europa werden opgericht, kwamen voort uit drie 
'bronnen': de anti-communistische oppositiebewe
gingen, de 'historische' sociaal-democratische par
tijen ( vanafhet einde van de jaren veertig actief in de 
emigratie), en de voormalige communistische par
tijen, al dan niet in vergaande mate hervormd. Van 
deze drie groepen hebben alleen de opvolgers van de 
communistische partijen zich ontwikkeld tot een 
politieke macht van betekenis. Zoals eerder gesteld: 
deTsje.chische Sociaal-Democratische Partij (csso) 
is de uitzondering op de regel. Dec s o heeft zich als 
enige 'historische' partij met succes weten aan te 
passen aan de postcommunistische samenleving en 
zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op het na
tionale pobtieke toneel. Dankzij een relatief sterke 
democratische en industriële traditie, een onver
deelde vakhondsbeweging en een communistische 
partij die weigerde de orthodoxie af te zweren, kon
den de Tsjechische sociaal-democraten de stemmen 
winnen die elders naar de 'hervormde' communisti
sche partijen gingen. 

Over het geheel genomen lijkt het succes van de 
sociaal-democratie in post-communistisch Europa 
gekoppeld aan het tempo van de hervormingen, dat 
weer terug te voeren is, tot op zekere hoogte al
thans, op de ervaringen van het interbellum. Hoc 
sneller de overgang naar een markteconomie (de 
ontwikkeling van een juridische infrastructuur, li
beralisatie van prijzen eo buitenlandse handel, en 
privatisering), des te sneller zal de bevolking geïnte
resseerd zijn in de 'sociale aanpassing' (een recht-
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Tabel: Uiteenlopende transities in Oost-Centraal Europa3 

Oude natiestaten Jonae natiestaten 
Snel hervormende landen Polen, Tsjecho-Siowakije, 

Hongarije, 
Tsjecruë, Slowakije, Letland, 
Estland, Slovenië, Kroatië 

Traag hervormende landen Roemernë, Bulgarije,Albaruë Rusland, Belarus (Wit-Rusland), 
Oekraïne, Moldavië, Servië, 
Bosnië, Macedonië, Georgië, 
Armeruë, Litouwen 

vaarmger verdelimg van kosten en baten) me deze 
markteconomie 'vraagt', en des te eerder zou de 
sociaal-democratie haar' rustori che rol' kunnen op
eisen. 

ln ieder van de verserullende categorieën staten 
blijkt de sociaal-democratie met specifieke proble
men te worden geconfronteerd. De grootste wtcla
ging ligt in de paradoxale of zelfs tegenstrijmge 
doeleinden van de sociaal-democratie in de post
commurustische samenleving: tezelfdertijd het ka
pitalistische bestel 'opbouwen' en 'in toom houden'. 
De essentie van de moderne sociaal-democratie, na
melijk pro market economy but anti market society (het 
streven naar een compromis tussen de regels van de 
markt en overige maatschappelijke behoeften) heeft 
een bijzondere betekeilis in de postcommurustische 
wereld. De sociaal-democratie stond bij wijze van 
spreken al op achterstand voordat de transitie über

haupt een aanvang had genomen. 
De politieke relevantie van sociaal-democrati

sche partijen werd aanvankelijk in sterke mate be
paald door het gewicht van de verserullende motie
ven die tot de transitie geleid hadden: 1 . politieke 
aspiraties, namelijk het streven naar democratie; 2. 

oeiaal-economische motieven, de teleurstellimg in 
de prestaties van de commando-economie (of de 
stijging van de levensstandaard me werd verwacht 
van de markthervormingen), en, tenslotte, 3 . natio
nale verlangens, de wens van onderdrukte 'naties' en 
bevolbmgsgroepen zich vrij te maken van buiten
landse overheersing of dominantie door federalis
tische centra zoals Praag en Belgrado. Slechts het 
eerste motief, politieke vrijheid, zou als een kern-

stuk van het sociaal-democratische gedachtengoed 
kunnen worden beschouwd (en vanzelfsprekend 
niet van de sociaal-democratie alleen). Het gewicht 
van de verserullende motieven heeft het karakter van 
de transitie bepaald: enerzijds snelle, vaak dramati
sche veranderingen in de Centraal-Europese lan
den; anderzijds trager, voorzichtiger hervormingen 
(als al van hervormingen kan worden gesproken), 
soms overschaduwd door gewelddadige 'nationale' 
conflicten in Zuidoost-Europa en in de voormalige 
Sovjet-Unie. 

De transitie brachtingrijpende sociaal-economi
sche veranderingen en een aanzienlijke mate van so
ciale ongelijkheid voort. Produktie, inkomen en 
werkgelegenheid liepen soms dramatisch terug om 
zich pas na jaren weer te herstellen. Er ontstonden 
nieuwe politieke en culturele scheidslijnen - tussen 
'gesloten' nationalistische oriëntaties en meer 
'open', desnoods 'kosmopolitische' benaderingen, 
tussen anti-communisten en de 'opvolgers' van het 
oude commurustische regime, en tussen de 'verlie
zers' en de 'winnaars' van het transitieproces. In 
deze verwarrende tijden bleken politieke partijen de 
grootst mogelijke moeite te hebben kiezers aan zich 
te binden. De mate van partijpolitieke identificatie 
was zwak. Een onvoorspelbaar besgedrag was het 
gevolg. 

De sociale con equenties van de economische 
hervormingen waren en zijn een (potentiële) basis 
voor sociaal-democratische partijen - voorstanders, 
op papier, van een sociale markteconomie. ln feite is 
de sociaal-democratie er tot op heden slechts een 
enkele keer in geslaagd me mate van maatschappe
lijke ontevredenheid daadwerkelijk om te zetten in 

3. Een land wordt gedefmiecrd als 'snel 
hervormend ' als de som van negen 
transitie-indicatoren (waarvan elke 
reikt van één tot vier punten) meer is 
dan 27 punten. Dit betekent dus een 
gemiddelde van drie punten op een 

schaal van één tot vier (overgenomen 
uit tabel 2.1 'Progress in transition' in: 

'Oude natiestaten ' worden gedefinieerd 
als landen die onafhankelijk waren in de 
jaren 1950- 1990. EBRI:rii-ansition Report 1996. London 

1996, blz. 11). 
'Traag hervormend' betekent dat de 
som minder is dan 2 7 punten. 

'Jonge natiestaten ' worden gedefinieerd 
als landen die pas na 1990 onafhankelijk 
zijn geworden. 
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politieke macht. Dit was het geval in Polen (de ver
kiezingsoverwinning van de Democratische Linkse 
Alliantie, SLD, in I 993), in Hongarije (de Hongaarse 
Socialistische partij, MSZP, in I994) en in Tsjechië 
(de Tsjechische Sociaal-democratische partij, csso, 
in I 99 8). Deze ontevredenheid kwam overigens niet 
alleen voort uit gevoelens van teleurstelling over het 
sociaal-economische beleid van de eerste post-com
munistische regeringen, maar zeker ook vanuit het 
ongenoegen met het conservatieve culturele beleid 
waarvoor zij stonden. De kiezers eisten ruet alleen 
betere bescherming tegen de sociale gevolgen van 
de economische veranderingen; zij eisten ook, al
thans een groot deel van het electoraat, een moder
ner, 'westerser', rationeler aanpak van de proble
men (dit heeft zeker de stembusoverwinning van de 
Hongaarse socialisten medebepaald, evenals de ver
kiezing vanAieksander Kwasruewski, in een directe 
confrontatie met Lech Walesa, tot president van de 
Poolse Republiek, eind I 995). Kiezers toonden zich 
zowel ontevreden met de politieke stijl waarvan de 
regeerders zich bedienden als met de groeiende ar
moede en ongelijkheid waartoe hun hervormingen, 
of gebrek daaraan, hadden geleid. Toch zouden de 
zegevierende sociaal-democraten geen andere weg 
inslaan dan die door hun voorgangers reeds was uit
gezet. Zij zetten de veranderingen door, of, zoals in 
Hongarije, maakten een eerste serieus begin met 
economische hervormingen en internationale inte
gratie. 

De 'nieuwe' sociaal-democratie 
De sociaal-democratische 'opvolgers' van de voor
malige communistische partijen in Polen en Honga
rije vormden een cruciale factor in het vreedzame 
veranderingsproces naar een nieuwe maatschappe
lijke en politieke orde. Niet alleen namen ze de be
ginselen over van zowel de politieke, democrati
sche, hervormingen, als van de economische, op de 
markt gerichte, veranderingen; ze hebben ook een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de verbreiding van 
deze principes onder een ruim deel van de bevol
king. Ze behoren tot de m eest op het westen ge
richte politieke krachten in hun land. Ze onder
scheiden zich van de meer traditionele, nationalis
tische, soms autoritaire en clericale partij en ter 
rechterzijde, met hun natuurlijke neiging tot éta
tisme, autarkie, politieke confrontatie en culturele 
dominantie. Tegelijkertijd was de aanhang van de 
'nieuwe' sociaal-democratie, meer dan in het geval 
van de meeste andere politieke partijen, geworteld 

in alle gelederen van de veranderende samenleving. 
De partij en hadden sterke banden met zowel diege
nen die wel varen onder het opkomende kapitalisme 
als met hen die, om wat voor reden dan ook, kramp
achtig vasthouden aan het recente verleden, inclu
sief de praktijk van de staatseconomie. 

In ideologische zin bekeerden de 'opvolgers
partijen' zich tot de uitgangspunten van de sociaal
democratie. Zij pasten hun programma's aan en 
wel, voozover meetbaar, op overtuigende wijze. In 
politiek-praktische zin (economische veranderin
gen en sociaal beleid) proflieerde de Poolse en Hon
gaarse sociaal-democratie zich echter als een typi
sche 'moderruserende' kracht. In het licht van hun 
paradoxale doelstelling, de gelijktijdige 'ontwikke
ling' en 'beteugeling' van het kapitalisme, ging het 
eerste ze echter aanzienlijk beter af dan het laatste. 
De optimale mix van economische haalbaarheid en 
sociale rechtvaardigheid hebben ze nooit gereali
seerd. Dit zal een van de redenen zijn geweest 
waarom zowel de Poolse als Hongaarse partij en ruet 
langer dan één termijn hebben geregeerd. Beide 
partijen verloren de eerstvolgende parlementsver
kiezingen: de SLD in september 1997 (hoewel het 
verlies van de parlementaire meerderheid vooral te 
wijten was aan het dramatische verlies van de Boe
ren Partij, de junior partner in de regering), de 
MSZP in juni I998. Met de nodige verbeeldings
kracht zouden de magere verkiezingsresultaten van 
de twee meest prominente 'opvolgerspartijen' kun
nen worden teruggevoerd op wat we gemakshalve 
maar hun sociaal-democratisch 'tekort' zullen noe
men. 

Een sociaal-democratisch tekort? 
Er zijn vele factoren aan te wijzen die verantwoorde
lijk zijn voor dit zogenoemde sociaal-democratisch 
'tekort'. Het spreekt vanzelf dat de' constructie' van 
een kapitalistisch bestel zich ruet altijd gemakkelijk 
laat rijmen met de klassieke waarden van de sociaal
democratie. Dat geldt voor de combinatie van een 
sociale markteconomie, zeker onder de moeilijke 
omstandigheden van de postcommunistische transi
tie, en de vereisten van de aanpassing aan de mon
diale markt en van de toetreding tot de Europese 
Urne. De wijdverbreide vriendjespolitiek, het om
vangrijke politieke clièntelisme en de doorslagge
vende belangen van de oud-nieuwe economische 
elite (degenen die hun opder het communisme ver
worven machtsposities wisten te continuëren) zijn 
een andere dimensie van dit ' tekort', en dat geldt in 
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zekere zin ook voor de heterogeniteit van de achter
ban, het voortdurende factionalisme, de autocrati
sche stijl van de leiding, het dominante technocrati
sche korte termijn-denken en het uit de weg gaan 
van kritische discussie en zelfreflectie die deze par
tijen kenmerken. 

Gezien de noodzaak van verdergaande vernieu
wing van de postcommunistische sociaal-democra
tie, die zowel een duideüjke distantie van het com
munistische verleden vergt als een overgang naar 
een geleidelijker, een gematigder 'verwesterHjking' 
en economische transitie, blijken de partijen gecon
fronteerd met een cruciale politieke uitdaging. De 
politieke plaats namelijk die in West-Europa lange 
tijd vooral door sociaal-democratische partijen 
werd ingenomen, blijkt na de val van het commu
nisme in oostelijk Europa steeds uitdrukkelijker 
te worden bezet door de partijen van 'cultureel 
rechts'. In reactie op de synthese van westerse ge
richtheid, postcommunisme en neoliberalisme die 
de sociaal-democratische partijen zich hebben eigen 
gemaakt, concentreert 'cultureel rechts' zich op 
ideologisch anticommunisme, op law and order, op 
een sterk gecentraliseerde staat en op het poHtieke 
belang van vermeende christelijke waarden. Zij 
combineren de zorg om het behoud van de nationale 
en culturele identiteit met de aandacht voor sociale 
zekerheid en de regulering van de invloed van de 
markt. 'Cultureel rechts' kent twee varianten: een 
radicale, populistische en soms xenofobe versie en 
een gematigder variant, de Christen-Democratische 
partijen, vooral geïnteresseerd in de 'bescherming' 
van de nationale identiteit en in de behartiging van 
de belangen van de 'nationale' rniddenklassen . De 
terugkeer van dit niet-liberale anticommunisme in 
oostelijk Europa is tenminste ten dele een reactie op 
de toegenomen politieke, economische en culturele 
betekenis van de nieuwe sociaal-democratie in de 
regio. 

Een nieuwe polarisatie tussen 'wij en hen'? 

In de afgelopen paar jaar hebben zich tegenstrijdige 
ontwikkelingen voorgedaan in oosteHjk Europa. 
Terwijl het erop leek dat Roemenië (I 996) en Slo
vakije (I 998) na de recente verkiezingen de weg van 
de 'niet-liberale democratieën' hadden verlaten 
(hoewel niet altijd op overtuigende wijze), spraken 
Hongaarse kiezers zich vorig jaar ( 1998) uit voor 
de 'pseudo-sociaal-democratische gedamteveran-

dering' van de FIDESZ (Alliantie van Jonge Demo

craten). Istvan Stumpf, een van de architekten van 
het nieuweFIDESZen tegenwoordig hoofd van het 
bureau van de minister-president, erkent het stre
ven van de partij zich een (gedeeltelijk) sociaal-de
mocratisch imago aan te willen meten. 'De gedaan
teverandering van FIDESZ is ons model voor een 
succesvolle consolidatie', meent hij. 'Tien jaar na de 
val van het communisme, hoeven we niet langer te 
vechten voor burgervrijheden. In plaats daarvan die
nen we nu, naast andere zaken, de onaanvaardbare 
consequenties van de markt tegen te gaan en de 
grote sociale ongelijkheid te verminderen. FIDESZ 
is zich ervan bewust dat zich op mondiaal niveau een 
verandering van paradigma heeft voorgedaan', aldus 
Stumpf. ' Het kapitalisme is een nieuwe fase ingegaan 
en F 1 o ES z heeft zich aangepast - zowel vanuit ideo
logisch als vanuit pragmatisch oogpunt. We hebben 
conclusies getrokken uit het falen van het eenzijdige 
monetaristische crisis management. Wij zijn bereid 
oplossingen in ons partijprogram op te nemen die 
zelfs als sociaal-democratisch kunnen worden gety
peerd ( ... )'De socialisten waren waarschijnlijk tot 
dezelfde politieke conclusies gekomen', aldus 
Stumpf, ' ware het niet dat zij de voorkeur hebben 
gegeven aan de 'There Is No Alternative'-optie en 
vervolgens verloren ze de verkiezingen. Wij zagen 
de sociale tekortkomingen in de sa!TienJeving en wij 
zijn erin geslaagd om de kloof tussen pragmatisch 
economisch beleid en sociaal bewustzijn te over
bruggen.' 4 Het electorale succes van het Poolse A w s 
(Solidarnosc Verkiezings Actie) in september I 997, 
ten koste van de coalitie van de s L D en de Boeren 
Partij geeft een soortgelijke ontwikkeling weer: de 
heropleving van de symbolische tweestrijd (van 
vóór 1989) tussen: 'de samenleving' (zo niet de 
'natie') aan de ene kant en' de communisten', eigen
lijk de postcommunistische sociaal-democratie, aan 
de andere kant. 

Zowel in Polen als in Hongarije lijkt het partijsys
teem geconsolideerd op basis van twee belangrijke 
politieke machtsfactoren en het vooruitzicht op een 
regelmatige en stabiele wisseling van de macht (hoe
wel nog valt te bezien of AWS, samengesteld uit H 
verschillende groeperingen, in haar huidige vorm 
stand zal houden). FIDESZ en AWS benadrukken 
beide de 'wij versus hen' opstelling - my i on i zeggen 
de Polen - tegen de nieuwe sociaal-democratie en, 

4· Népszabadság, 24 oktober 1998 . 
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hoewel minder uitgesproken, tegen het seculiere li
beralisme. Deze opstelling komt voort uit een dui
delijk ideologisch profiel, waarvan het beroep op 
nationale en religieuze gevoelens een belangrijk deel 
uitmaakt. In haar strategie om de verdeelde krach
ten van 'cultureel rechts' onder haar vleugels te ver
enigen, benadrukt FIDESZ de noodzaak van opposi
tie tegen 'vreemd' ifremdartig) sociaal-liberaal be
stuur, een streven waarin het min of meer wordt ge
steund door de katholieke kerk. In diezelfde geest, 
zij het nog meer uitgesproken, legde de politieke tak 
van Solidariteit in 1995 de ontwerptekst van een 
nieuwe grondwet aan de Poolse bevolking voor. Ze 
begon met de aanroeping: 'Wij, de Poolse Natie, 
indachtig onze geschiedenis, onze binding met het 
Christelijke geloof en cultuur, ... stellen deze grond
wet op en ratificeren haar in de naam van God.' S 

De op traditionele waarden gebaseerde opposi
tie tegen de liberale democratie impliceert ook een 
anti-neoliberale en quasi-socialistische geneigdheid 
in economische zin. Het politieke program van A w s 
stelt vergaande economische en sociale rechten 
voorop: redelijke salarissen, actief beleid tegen 
werkloosheid, gratis onderwijs en zelfs 'gemeen
schappelijk eigendom van bezit'. 6 Poolse politici 
'mogen de mensen niet als idioten behandelen ( ... ) 
noch zouden ze het westers liberalisme of neolibera
lisme simpelweg moeten volgen', stelde AWS-voor
zitter Marian Krzaklewski. 7 Soortgelijke uitspraken 
kunnen worden opgetekend uit de mond van Viktor 
Orbán (voorzitter van FIDESZ). Beloftes in verkie
zingstijd en regeringsbeleid zijn echter verschil
lende dingen. En dat geldt misschien wel in het bij
zonder voor de postcommunistische politiek. AWS 

noch FIDESZ zullen de transitie werkelijk 'sociaal
democratiseren' . Er zijn steeds meer aanwijzingen 
dat ook deze partijen het beleid van hun voorgangers 
voortzetten, in dit geval de liberale hervormingspo
litiek van de SLD en de MSZP, de twee belangrijkste 
sociaal-democratische partijen in de regio. 

De conclusie is onvermijdelijk: er is geen duidelijk, 
herkenbaar sociaal-democratisch alternatief voor de 
hervormingspolitiek die de afgelopen jaren in de 
Centraal-Europese landen is gevoerd. Sterker, de 
sociaal-democratische partijen zijn mede de vorm
gevers van dit beleid. Voorzover de sociaal-democra
tie zich onderscheidt van wat wij hier 'cultureel 
rechts' hebben genoemd, dan lijkt het vooral te gaan 
om immateriële vraagstukken, om 'openheid', om 
tolerantie, om terughoudendheid. In het sociaal
economische beleid ontlopen de belangrijkste poli
tieke stromingen in de Centraal-Europese landen 
elkaar niet werkelijk. Is er een toekomst voor de so
ciaal-democratie in de regio? Zonder enige preten
tie te suggereren, lijkt het noodzakelijk dat de post
communistische partijen (de SLD in Polen en de 
MSZP in Hongarije) nogmaals en op overtuigende 
wijze afstand nemen van bun communistische verle
den en hun koele, technocratische pragmatisme 
laten varen. Uiteindelijk zullen ze er niet aan ontko
men een evenwichtiger koers te kiezen tussen de 
vereisten van een verdergaande aanpassing aan de in
ternationale markt enerzijds en de sociale belangen 
en de culturele identiteit zoals die worden gevoeld 
door een belangrijk deel van de eigen bevolking an
derzijds. 
(Met dank aan:Anushka Swalif) 
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